В броя:
[Фокус:
Ø„БЪДИ

ИНФОРМИРАН,
ЗА ДА НЕ СИ ХИВ
ИНФЕКТИРАН!” Център
АМАЛИПЕ отбеляза
Световния Ден за Борба
црещу СПИН
[Наблюдател:
ØНорвежкият финансов меха
низъм дискутира ромската
интеграция
ØЩе бъде увеличен броят на
ромските трудови медиатори
ØМ С п р и е Н а ц и о н а л н а
Стратегия за интеграция на
ромите
ØАктуализиран е списъкът
на защитените училища
ØОбучение на обучители по
сексуално и репродуктивно
здраве се проведе в Анкара
[Училище:
ØШарен свят в СОУ "Иван
Вазов", гр.Вършец
ØЮбилей на ОУ "Н.Й.
Вапцаров", гр.Нови Пазар
ØКоледно настроение в ОУ
„Васил Левски”,с. Смоляновци
Ø„Нека тази година сбъдне
всички желания и мечти!
Нека тя бъде изпълнена с
много обич и доброта”!
[Кхере (у дома):
ØСтартираха първите дейности по проект „Да
докоснем недосегаемите:
Борейки се с традиционни и
нови анти-ромски стереотипи”
Ø„Да изчистим около нас”
ØМладежи от т ри с ела
изнесоха благотворителни
концерти, за да зарадват
децата от местните детски
градини с подаръци за коледа
ØО б у ч е н и е н а т е м а :
Предложения за проекти по
ОП РЧР
ØМ е ж д у н а р о д н а с р е щ а
стартира проект за заетост
сред ромите в селските
райони
ØЕкипна среща на Център
„Амалипе“ в с. Кметовци
[Ромско здраве:
ØЗдравен Анализ - декември
ØПродължаваме борбата с

туберкулозата
ØБроят на ХИВ-позитивните

хора в България нараства
всяка година

ФОКУС
„БЪДИ ИНФОРМИРАН, ЗА ДА НЕ СИ ХИВ
ИНФЕКТИРАН!” ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ
ОТБЕЛЯЗА СВЕТОВНИЯ ДЕН ЗА БОРБА СРЕЩУ
СПИН
П о т р а д и ц и я
Световният ден за борба
срещу СПИН във
Велико Търново беше
отбелязан от доброволческия Клуб К7 на
Център Амалипе в
партньорство с РЗИ,
Община Велико
Търново и Младежки
дом. В 11 часа пред сградата на общината в старата столица
при особен интерес от гражданите, младежите доброволци
отправиха към великотърновци своето послание
„Презерватирай се!”, което апелира за редовна и правилна
употреба на презервативи при сексуални контакти, защото
презервативът е най-сигурното и универсално средство за
предпазване от сексуално-предавани инфекции (СПИ) и
нежелана бременност. Минувачи от всички възрасти
пожелаха да получат кондоми и образователни материали,
част от които са авторска изработка на младежи от Клуб К7 –
Велико Търново. Те изрисуваха информационна брошура,
която дава основна информация за доброволчеството, за
начините за предпазване от и инфектиране с ХИВ, както и
контакти, чрез които всеки желаещ може да стане
доброволец в Клуб К7. Заедно с презервативите гражданите
получаваха и червена
п а н д е л к а , ко я т о е
символ на световните
усиля за борба със
СПИН, а малко по-късно
същия ден доброволци
на БМЧК раздаваха
презервативи, предоставени им от Център
Амалипе на граждани,
пътуващи в градския
транспорт. Акцент на кампанията пред общината, който
визуализира борбата със СПИН беше пластика (инсталация)
на червена панделка 'GettingToZero”, която беше висока два
метра, а целта й беше пешеходците да изписват върху нея
мислите си по повод СПИН и Световния ден за борба с него.
Някои минувачи изписаха послания по темата за отговорно
и безопасно сексуално поведение, толерантно отношение
към хората, живеещи с вируса на СПИН, любовта и други.
Другият основен елемент на кампанията беше вече
традиционният концерт на млади изпълнители и таланти.
„Бъди информиран, за да не си ХИВ инфектиран!” беше
посланието, което концертът отправи към препълнената
зала на Европейския център същата вечер. Публиката беше
взривена от изпълненията на популярни и обичани
изпълнители в града – DrunK, Крум, MJ, Руши, Калина и
Кристиян, както и от танцувалните умения на съставите “Un
beso”, “Fresh AirCrew”, ансамбъл “Търновче” и други. В
концерта доброволците
от Kлуб „К7”
представиха дейността
си чрез театрални етюди
и скечове, и организираха за зрителите образователни и занимателни
игри, свързани с
превенцията на ХИВ и
СПИН. Естествено

имаше и много награди – за тези, които знаеха най-много по
темата. Нововъведение в кампанията тази година беше
възможността всички посетители да се тестват в изнесен
Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и
изследване за СПИН близо до сцената. Десетки младежи на
възраст над 16 години преминаха през кабинета за тестване,
който работи с бързи тестове, а
резултатът е готов за минути.
Други събития, които предшестваха и съпътстваха Световния
ден за борба срещу СПИН
Център Амалипе проведе в дните
около 1 декември. Иновативна
практика, която беше съвместно
проведена с Регионалната
здравна инспекция (РЗИ) беше
анонимно и безплатно тестване
за ХИВ в две села в Община
Павликени – Батак и Върбовка. И
двете села имат предимно
ромско население изповядващо
исляма. Там откритото говорене за сексуалността и СПИ не
е типично заради консерва-тивността на населението, и
обикновено усилията на РЗИ за интервенция в подобни
региони са неуспешни. Колаборацията на РЗИ с Център
Амалипе обаче, доведе до много успешна кампания за
анонимно тестване за ХИВ. Други инициативи, които
съпътстваха 1 декември бяха анти-СПИН кампания в град
Павликени, проведена от младежи доброволци на Център
Амалипе, които раздаваха презервативи и образователни
материали на гражданите, също така редица обучения и
беседи по темите за сексуалното здраве и контрацепцията в
Център за родители “Happy Mums”, Център за семейно
консултиране и подкрепа, SOS Младежки общежития –
Велико Търново, ОУ „Хр. Ботев” – Велико Търново,
Комплекс за социални услуги – Павликени и други.
Изчисленията на Център Амалипе показват, че само по
повод Световния ден за борба срещу СПИН доброволците
са раздали 10 000 презерватива.
Международния ден за
съпричастност с жертвите на СПИН беше отбелязан и в
Центровете за развитие на общността в Бяла Слатина,
Етрополе, Пещера, Нови Пазар и Камено.
На 1 декември – Световния ден за борба със СПИН,
Центровете за развитие
на общността, се
присъединиха към
Международната
кампания и модераторите
проведоха
следните събития по
места : Модераторите от
Център за развитие на
общността,
Продължава на стр. 8
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РОМСКО ЗДРАВЕ
НЗОК И БЛС ПОДПИСАХА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ
ДОГОВОР- НРД 2012
Управителният съвет на Българския лекарски съюз (БЛС), Българския
зъболекарски съюз (БЗС) и Надзорният съвет на Националната
здравноосигурителна каса (НЗОК) подписаха основни текстове от
Националния рамков договор за медицинските дейности през 2012 г.
Договарянето на цените и обемите на медицинските дейности между
съсловната организация и НЗОК вече е самостоятелен договор към
рамковия договор за 2012 и неразделна част от него. В първичната помощ
най-значимата промяна е свързана с повечето възможности, делегирани
на семейните лекари. Сега те ще провеждат диспансерно наблюдение на
повече заболявания в областта на ендокринологията, сърдечносъдовите и
други заболявания, както и ще могат и да назначават високо
специализирани дейности на хронично болните. Що се отнася до
извънболнична помощ, новата промяна дава възможност на 10% от
пациентите да отидат директно при специалист, без направление. Ако се
налагат допълнителни изследвания и консултации с друг специалист, те
ще бъдат безплатни и ще се назначават по линия на НЗОК. В болнична
помощ от тази година НЗОК поема нови клинични процедури за
хемодиализа и химиотерапия, както и диспансерно наблюдение на
онкологично болните. Направени са промени и в някои клинични пътеки.
Новите права на здравната каса. Последните промени в Закона за
лечебните заведения ще доведат до реално намаляване броя на
болниците, които работят с НЗОК. Тя ще има и правото да избира с кои
лечебни заведения да работи, както и правото сама да си определя
критериите за избор на болници. Какви ще бъдат тези критерии обаче
засега не е ясно. В момента НЗОК събира междуведомствена комисия,
която ще определи критериите, по които ще прави избора си през
следващата 2012 година . Ще следят стриктно лечението на пациентите
НЗОК ще въведе нов механизъм за контрол на лекарите, работещи в
извънболничната и болнична медицинска помощ.. Експерти ще изработят
критерии за проследяване на резултатите от лечението на пациентите.
Контролът ще се извършва чрез данни от интегрираната информационна
система на НЗОК. С тяхна помощ ще може да се проследи какво е
състоянието на пациента след неговата хоспитализация, да се проследи
има ли рехоспитализации и в какъв период са настъпили, има ли степен на
инвалидизация и дали е диспансеризиран. В извънболничната помощ ще
се проследяват резултатите от профилактиката, формирането на рискови
групи и диспансеризацията на пациентите. Новите моменти в контрола
ще дадат възможност да се проследи дали на пациентите се осигуряват
своевременно качествени медицински услуги.
БОЛНИЦИТЕ С ЕЖЕДНЕВНИ ОТЧЕТИ КЪМ КАСАТА
Болниците, които имат договор с НЗОК, ще се отчитат ежедневно в
институцията. За целта на интернет страницата на НЗОК има нова услуга
"Ежедневно отчитане на приети/изписани пациенти". Информацията,
която болниците ще подават за приетите пациенти включва освен данни
за тях и наименование на заболяването им, регистрационен номер и име
на лечебното заведение, приемна диагноза, както и дали пациентът е
приет планово или по спешност и кой лекар го е насочил към болница.
НЗОК РЕИМБУРСИРА ВАКСИНАТА СРЕЩУ РАК НА
МАТОЧНАТА ШИЙКА ОТ 2012 Г.
12-годишните момичета да бъдат имунизирани срещу рак на маточната
шийка от 2012 г., реши Парламентът на второ четене на бюджета на
НЗОК. За целта здравната каса ще получи трансфер от здравното
министерство в размер на 2 млн. лв. Вероятно НЗОК ще плаща 50% от
цената на ваксината Така България става 23-та европейска държава,
предприела мерки за профилактика на рака на маточната шийка - второто
по честота онкологично заболяване сред жените. Ракът на маточната
шийка е едно от петте най-чести злокачествени заболявания сред
българските жени. Всяка година се регистрират над 1100 нови случая, а
над 340 жени годишно не преживяват заболяването. Понастоящем
ваксината срещу човешки папилома вирус (HPV), причиняващ този вид
рак, е включена като препоръчителна в имунизационния календар сред
момичета на 12 години, прилага се преди започване на полов живот.
Ваксината се реимбурсира на 100% в редица страни като Германия,
Гърция, Дания, Испания, Италия, Латвия, Люксембург, Холандия,
Обединеното Кралство, Португалия и Румъния. В Белгия, Словакия,
Франция и Швеция се поема от държавата частично. Австрия е
единствената страна, в която ваксината се прилага и при двата пола.

РОМСКО ЗДРАВЕ
30 ХИЛЯДИ МЕДСЕСТРИ НЕ ДОСТИГАТ В
БЪЛГАРИЯ
В България не достигат 30 хиляди медицински сестри според
Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Според
статистиката в Европа на 100 хиляди души население се падат 750 от тях,
докато в България те са 425. "Европейското съотношение е две
медицински сестри към един лекар, а в страната ни е 0,9 към 1"
Медицинските сестри, които се приемат годишно в осем учебни
заведения у нас, са 370. От съсловието предлагат да се увеличи броят на
новоприетите студенти, както и наименованието "медицинска сестра" да
се промени на "медицински асистент", тъй като в Европа една трета от
упражняващите тази професия се оказват мъже.
ВСЕКИ ВТОРИ БЪЛГАРИН: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НИ Е ЛОШО
Всеки втори българин е категоричен, че здравеопзването в страната е
лошо, сочат данни от проучване, представени от българският
координатор в Международната програма за социални изследвания доц.
Лилия Димова. Тя цитира данни от проучване, извършено в периода
август-септември 2011 г. сред 1003 лица в сто населени места.
Българското здравеопазване с най-лоша оценка в Европа. Според 45% от
сънародниците ни здравната система не работи добре, а 41 на сто смятат,
че тя се нуждае от радикални промени. Проучването посочва, че лекарите
и медицинските сестри са спечелили доверието на всеки трети българин,
но с най-голямо доверие се радват фармацевтите. Близо 37% от
а н ке т и р а н и т е бъ л г а р и с м я т ат л е к а р и т е н и з а д о б р и и
високоспециализирани професионалисти, но според 45 на сто
медицинските умения на лекарите не са толкова добри, колкото би
трябвало да бъдат. Анализът на проучването сочи, че пациентите нямат
доверие в здравната система като цяло, но дават високи оценки на
работата на отделни медици. Всеки десети, който е бил в болница
например не е доволен от лечението. Една пета от българите опитват да се
самолекуват и в краен случай отиват на лекар. В същото време, според
българина, труда и на лекарите, и медицинските сестри е недооценен.
РАЖДАЕМОСТ
До началото на 90-те години равнището на бездетство у нас е 6-8 на сто, а
след 1990 г. увеличението е почти двойно - 12 на сто, сочат данните на
департамент "Демография" на БАН. След 1990 г. средната възраст, на
която висшистките раждат за пръв път, у нас е 24 години, а около 15 на сто
е вероятността те да останат бездетни. При жените със средно
образование средната възраст, на която раждат първо дете, е около 21
години, а вероятността да нямат деца - около 6 на сто. Сред
нискообразованите жени средната възраст, при която раждат първо дете, е
20 години, а вероятността за окончателно бездетство е 6 на сто.
ЛИЧНИТЕ ЛЕКАРИ ПРЕБРОИХА 1 620 000 ЗДРАВНО
НЕОСИГУРЕНИ БЪЛГАРИ
Здравнонеосигурените българи са 1 620 000, показват изчисление на
Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България,
цитирано от БТА. Извадката е направена чрез проучване на 94 лекарски
практики в София, София-област, Пазарджик, Враца, Кърджали, Смолян,
Разград, Варна и Велико Търново. Деветте области са подбрани на
случаен принцип. Здравнонеосигурените лица в тези практики са 22%.
Според данните от тази извадка може да се очаква, че
здравнонеосигурените лица в страната са около 1 620 000 души. От
сдружението настояват Националната агенция за приходите да представи
публично точна информация за броя на здравнонеосигурените лица тези, които никога не са внасяли здравноосигурителни вноски, и тези - с
прекъснати здравноосигурителни права.
ЦЕНТЪР ЗА РОМИ, БЕДНИ И БОЛНИ ПРАВЯТ В
ДУПНИШКОТО ДКЦ-1
Нов медицински център за социално слаби, хора с увреждания и роми
отваря врати в сградата на ДКЦ-1 в центъра на Дупница. Единствената
останала собственост на общината е част от сградата на последния етаж.
Тя ще бъде обособена като административна част от предстоящото
изграждане на още 3 центъра в ромските махали Ценеви и Гиздова
махала, както и в квартал "Спартак", за безплатни медицински услуги,
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НОРВЕЖКИЯТ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ ДИСКУТИРА
РОМСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ
Работна среща по повод включването на темата за интеграция на ромите в
Норвежкия финансов механизъм (2009 – 2014) се проведе на 25 ноември в
Министерски съвет, София. В срещата участваха Жолт Тосцеги
(ръководител за България и Румъния на Норвежкия финансов механизъм),
Анелия Грозданова (Директор на дирекция „Мониторинг на средствата от
ЕС” в администрацията на Министерски съвет), Светла Семерджиева
(ръководител на програма „Финансов механизъм на ЕИП” в Посолството на
Кралство Норвегия), Георги Кръстев (Заместник-прдседател на НССЕИВ),
представители на Министерство на образованието, Министерство на
здравеопазването, Министерство на вътрешните работи, Министерство на
правосъдието. Център Амалипе бе представен от Деян Колев. Необходим е
по-целенасочен (таргетиран) подход за да се подпомогне ромската
интеграция, посочи в експозето си Жолт Тосцеги. Затова в меморандума за
Норвежкия финансов механизъм, подписан между българското и
норвежкото правителства на 17 юни е предвидено 10 % от средствата по пет
програми да бъдат използвани за проекти, насочени към ромите. Тези
програми са Деца и младежи в риск (програмен оператор: МОМН),
Обще ствено здраве (програмен оператор: Министерство на
здравеопазването), Домашно насилие (програмен оператор: МВР), Фонд за
НПО. Г-н Тосцеги подчерта, че средствата по тези програми трябва да бъдат
използвани за подпомагане на изпълнението на Националната стратегия за
интеграция на ромите. Деян Колев подчерта, че е необходимо ромските
организации да участват активно при определянето на приоритетите в
посочените области – в противен случай е реална опасността приоритетите
или избраните подходи да се окажат нерелевантни. Затова ромски
организации трябва да бъдат включени в работните групи по всяка от петте
области, настоя Колев. Той посочи, че към Плана за действие за изпълнение
на Националната ромска стратегия се предвижда приложение с програми,
подпомагащи изпълнението на документа. Част от тях могат да бъдат
финансирани от различни оперативни програми, друга част – от държавния
бюджет, но има програми, които трудно биха попаднали в тези два
източника. Затова е добре Норвежкият финансов механизъм да финансира
именно тези програми, предложи Колев. При представянето на различните
програмни оператори стана ясно, че те имат различна готовност да стартират
дейности. Министерство на здравеопазването тепърва започва работа при
определянето на приоритети и конкурси. Министерство на правосъдието и
МВР дискутират примерни приоритети, но все още не са ги определили.
Министерство на образованието вече е решило да насочи усилия към
Северозападен регион в сферата на ранното детско развитие. На въпроса на
Деян Колев защо това не е консултирано с ромски организации, Директорът
на дирекция „Европейски фондове” в МОМН г-жа Милчева посочи, че са
проведени разговори с Фондация „Дром” – Видин и с Асоциацията на
здравните медиатори. В заключение бе приета идеята ромски организации
да бъдат поканени в експертните групи по петте програми. Програмните
оператори се ангажираха да проведат и консултации с неправителствените
организации, работещи за интеграция на ромската общност при
определянето на основните приоритети за въздействие. По част от
приоритетите средствата ще бъдат разпределяни на конкурсен принцип,
което ще позволи още по-активното участие на гражданския сектор.
ЩЕ БЪДЕ УВЕЛИЧЕН БРОЯТ НА РОМСКИТЕ
ТРУДОВИ МЕДИАТОРИ
На своето заседание от 28 декември Министерски съвет прие Националния
план за действие по заетостта през 2012 г. Той поставя основните
приоритети в активната политика на пазара на труда и ще бъде финансиран с
73 млн. лв. от държавния бюджет. Визията на НПДЗ през 2012 г. е
„Повишаване на заетостта чрез осигуряване на качествена работна сила и
включване в заетост на неравнопоставените групи на пазара на труда,
приоритетно от най-засегнатите от кризата региони". През 2012 г. активната
политика на пазара на труда ще бъде приоритетно насочена към следните
целеви групи: Безработни младежи до 29 г.; Безработни над 50-годишна
възраст; Неактивни лица, желаещи да работят в т.ч. обезкуражени лица;
Безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална
квалификация и недостиг на умения, в т.ч. безработни с ниско образование
(включително от ромски произход); Хора с увреждания. Планът включва
действия в следните основни направления: Обучение на безработни лица
(включително по дефицитни професии); мотивиране и професионално
ориентиране на безработни лица; обучения на заети лица предимно чрез
предоставяне на ваучери за обучение, Наемане на субсидирани работни
места на уволнени лица и лица от групите в неравностойно положение на
пазара на труда включително лица от ромски произход и лица в риск от
социално изключване и обедняване; насърчаване на мобилността; Развитие
на услугите на Агенцията по заетостта по информиране, консултиране,

насочване към заетост на първичния пазар на труда; активиране на
продължително безработни и неактивни лица, включително чрез
специализирани медиатори; Наемане на безработни с престой на
пазара на труда над 6 месеца на т. нар. „зелени работни места"; Съвместна
работа със социалните партньори за осигуряване на заетост, повишаване на
гъвкавостта и сигурността на пазара на труда, развитие на регионализацията
на активните програми и мерки; Подобряване на социалната сигурност и
социалното включване. В Националния план за действие по заетостта е
включено искането на Център Амалипе за разширяване на обхвата на
програмата „Активиране на неактивни лица”. През 2012 г. досегашните
ромски трудови медиатори, наети по посочената програма, ще бъдат
преназначени. Освен това ще бъдат назначени нови 30 лица, с което броят на
ромските трудови медиатори ще достигне 100. Ще бъде увеличена леко и
заплатата на трудовите медиатори – 320 лв. за среднистите и 400 лв. за
висшистите. През 2012 г. ще бъдат назначени и 100 трудови посредници,
които ще работят преимуществено с безработните лица от ромската
общност. Това ще стане с финансиране от ОП Развитие на човешките
ресурси: Комитетът за наблюдение на ОПРЧР прие през ноември
предложение в тази насока на Агенцията по заетостта и на наблюдателя от
групата на ромските организации Деян Колев.
МС ПРИЕ НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА
РОМИТЕ
На своето заседание от 21 декември Министерски съвет прие Национална
стратегия за интеграция на ромите и План за действие за изпълнение на
стратегията. Приет бе и план с програми за подкрепа на изпълнението на
Националната стратегия за интеграция на ромите, които ще бъдат
финансирани със средства от европейските фондове и държавния бюджет
през настоящия и следващия програмен период. Стратегическата цел на
НСИР е свързана със създаване на условия за равноправно интегриране на
ромите и на българските граждани от други уязвими етнически групи в
неравностойно положение в обществения и икономическия живот чрез
осигуряване на равни възможности и равен достъп до права, блага, стоки и
услуги, участие във всички обществени сфери и подобряване на качеството
на живот при спазване на принципите на равнопоставеност и
недискриминация. Националната стратегия интегрира мерките, залегнали в
съществуващи в момента документи в секторите образование,
здравеопазване и жилищни условия, като предлага комплексен подход при
решаване на проблемите с интеграцията на ромите. Освен тези три сфери,
като приоритетни в нея са изведени трудовата заетост, върховенството на
закона и недискриминацията, културата и медиите. Оперативният документ,
чрез който ще се реализира стратегията, е планът за действие към нея. Той
ще се осъществява в два етапа – до 2014 г., когато завършва изпълнението на
Националния план за действие по международната инициатива Десетилетие
на ромското включване 2005-2015, и до 2020 г., което съвпада със следващия
програмен период на Европейския съюз и оперативните програми на
България. Финансовото обезпечаване на мерките в плана за действие ще се
осъществява със средства от държавния бюджет и чрез финансовите
инструменти на ЕС. Приложението „Програми за подкрепа на изпълнението
на Националната стратегия за интеграция на ромите” подсигурява
финансово изпълнението на документа. Стратегията ще бъде предложена на
обсъждане в Народното събрание Националната стратегия за интегриране
на ромите бе изготвена в изпълнение на Съобщението на Европейската
комисия „Рамка на ЕС за национални стратегии за интеграция на ромите”.
Документът бе изготвен от работна група към Националния съвет за
сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, в която
участваха представители на основните институции на изпълнителната власт
и на ромските организации. През м. октомври Център Амалипе в
партньорство с Ромската академия за култура и образование - Сливен,
Сдружение „Свят без граници” – С. Загора, Сдружение „Нов път” –
Хайредин и Фондация „Рома – Лом” организираха конференции за
обсъждане на конкретни предложения към документа. В резултат от
конференциите бе изработено приложението „Програми за подкрепа на
изпълнението на Националната стратегия за интеграция на ромите”, бе
постигнат консенсус наименованието да бъде „Национална стратегия за
интеграция на ромите”, както и бе поставен въпроса за приемането на
документа от НС.
АКТУАЛИЗИРАН Е СПИСЪКЪТ НА ЗАЩИТЕНИТЕ УЧИЛИЩА
.

На свое заседание от 23 ноември 2011 г. Министерски съвет одобри
актуализиран списък на защитените училища за учебната 2011-2012 г. В него
са включени нови 17 общински училища, в които се обучават 1171 ученици.
От списъка отпада едно училище поради приключил пътен ремонт. Общият
брой на защитените училища е 119, като през тази учебна година в тях се
обучават 10 719 ученици. Необходимото допълнително финансиране от
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СТАРТИРАХА ПЪРВИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ДА
ДОКОСНЕМ НЕДОСЕГАЕМИТЕ: БОРЕЙКИ СЕ С
ТРАДИЦИОННИ И НОВИ АНТИ-РОМСКИ СТЕРЕОТИПИ”
Стартираха основните дейности на областно ниво по проект „Да докоснем
недосегаемите: борейки се с традиционни и нови анти-ромски стереотипи”,
финансиран от Европейската комисия по Програма „Основни човешки
права и гражданско участие”. В шестте пилотни области /В. Търново,
Шумен, Бургас, Пазарджик, София – област и Враца/ бяха организирани
първите модули от обученията на здравни, социални и образователни
теренни работници. Паралелно с обученията групите за междусекторно
въздействие започнаха и конкретна работа по проблемни случаи в ромските
общности по места, за да покажат как на практика може да се случи
взаимодействието между образователни, социални и здравни институции –
в името на конкретния човек. Във всеки брой на нашия бюлетин ще ви
представяме проведените по проекта дейности в две от шестте географски
области. Ще проследяваме и отделните модули на реализираните вече
обучения. В този брой бихме искали да предоставим на вашето внимание
стартирането на първи модул от обученията в областите Бургас и Враца,
както и резултатите от работата на междусекторните групи за въздействие.
Първият модул бе на тема”Ромите и ромските групи”. Участници в
обучението бяха по 30 представители от РЗИ, РДСП и РИО Бургас и Враца,
съответно по 10 от институция. Идеята на проекта предвижда веднъж
избраните за първи модул участници да преминат обучението на всичките 7
модула, за да могат от своя страна да бъдат подготвени за обучители. Тъй
като този първи модул представляваше първата среща на участниците както
помежду им така и първо запознаване с проекта, обученията в двете области
започнаха с презентации на целите и дейностите по него. Презентациите
бяха професионално и целево подготвени от представителите на
междусекторните групи. Обученията продължиха с представяне на ромите и
ромските групи в България. Информацията представена в този модул
помогна на участниците да се ориентират в понятието ромска общност,
която е тяхната целева група на дейност. Презентацията беше посрещната с
голям интерес и придружена от много въпроси. Обучението продължи с
дискусия относно оказването на подкрепа на теренните работници при
решаване на проблемни казуси свързани с ромската общност в сферата на
образованието, здравеопазването и социалните дейности. Дискусията беше
последвана от практическа работа по групи с участието на модераторите от
съответните Центрове за развитие на общността в Камено и Бяла Слатина.
Изключително важен момент от стартиралите по проекта дейности е и
работата на междусекторните групи за въздействие по конкретни случаи. С
гордост можем да кажем, че макар и в такъв кратък срок от стартирането на
проекта, вече са постигнати конкретни резултати. Работата на едната от
областните групи беше съсредоточена върху случаи с деца /2 братчета/
едното на 9, а другото на 7 години, които никога не бяха посещавали учебно
заведение. Паралелно с образователния проблем беше констатиран и
проблем с домашно насилие над двете деца, както и проблем с проявяване на
силна агресия от страна на едното дете към други деца. Междусекторната
група, в тясно сътрудничество с Агенция за закрила на детето , успя след
работа с майката и с ръководството на едно от местните училища да запише
двете деца на училище. Като устойчив резултат можем да посочим факта, че
екипът не приключи своята работа със записването на децата на училище, а
продължи да проследява отблизо по-нататъшното им развитие. Тъй като
настъпи сериозен конфликт с родителите на останалите деца от класа
поради изключително агресивното поведение на едното братче, групата
проведе многобройни и последователни срещи с родители и ръководство и
към настоящият момент децата не са в риск от отпадане от училище.
Работата на друга междусекторна група беше концентрирана върху 3 жени,
които са легитимни за получаване на помощи за отопление, но поради
слабата им информираност и грамотност живеят без никакви подобни
доходи. Екипът от групата, след много срещи с тях и с институциите
участващи в процеса, успя да включи тези жени в списъците на
получаващите помощи. Устойчивият резултат при решаването на тези
случаи е в това, че екипът не просто подготви и подаде всички необходими
документи, но той обучи и информира тези жени както за правата им, така и
за необходимите постъпки, които те трябва да направят. Ценно съдействие в
тази дейност оказаха и модераторите от Центъра за развитие на общността.
„ДА ИЗЧИСТИМ ОКОЛО НАС”
Почистване на парка, намиращ се в центъра на ромския квартал в гр. Бяла
Слатина инициираха общностните модератори към Центъра за развитие на
общността там. Операция „Да изчистим около нас” се състоя на 15 декември
и бе проведена от ромски младежи и деца, както и от случайни минувачи,
които с охота се включиха в започнатото мероприятие. Те не си тръгнаха
докато почистването не приключи. За провеждането на тази кампания
Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” гр. В.

Търново предо ст ави
ръкавици, торби за смет,
тениски и др. Проведеното почистване
няма да бъде единствено, тъй като
ЦРО-Бяла Слатина има идеята това да
се случи и в пролетта на 2012 г., като
тогава ще поиска съдействие и на
Община Бяла
Слатина относно
материали за ремонтиране на парка,
който се намира в ромския квартал там.
Предвиденият ремонт на парка ще бъде
осъществен с доброволен труд на ЦРО-Б.Слатина и младежи от ромския
квартал.
МЛАДЕЖИ ОТ ТРИ СЕЛА ИЗНЕСОХА БЛАГОТВОРИТЕЛНИ
КОНЦЕРТИ, ЗА ДА ЗАРАДВАТ ДЕЦАТА ОТ МЕСТНИТЕ ДЕТСКИ
ГРАДИНИ С ПОДАРЪЦИ ЗА КОЛЕДА
Младежите от клубовете за развитие на общността в селата Батак, Водолей и
Върбовка, с подкрепата на Център „Амалипе” – В.Търново в два
последователни дни изнесоха коледни благотворителни концерти пред
своите съграждани в читалищата на селата Батак и Върбовка. На 17
декември (събота) от 18.30 часа младите артисти представиха празничната
си програма пред публиката в Батак, а на 18 декември (неделя), от 13 часа
във Върбовка. Концертите имаха благотворителен характер с цел набиране
на средства за закупуване на играчки за децата от местните детски градини,
подаръци и лакомства за Коледа. Концертната програма включваше:
комедийно представление „На сватба”, модно ревю, кавъри на известни
български песни и много танци. Публиката аплодираше младите таланти и
пееше наравно с тях. Много веселие, коледно настроение и безброй усмивки
съпътстваха програмата. Изказваме благодарността си на всички, които
дариха средства за каузата. Събраните средства в размер на 240 лв. се
превърнаха от скромна сума в огромна радост за децата, които получиха
множество интерактивни, обучителни и занимателни играчки, както и 3
DVD плеара, за да могат малчуганите да се радват на любимите си детски
герои пред телевизора в детската градина.
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОЕКТИ ПО ОП РЧР
На 09, 10 и 11.12.2011 г. в Комплекс „Бряста“ край Велико Търново се
проведе обучение на тема „Подготовка
на про екти за образователна
интеграция по ОП РЧР“. Обучението
бе организирано по инициатива на
ЦМЕДТ „АМАЛИПЕ“ – гр. Велико
Търново и Институт „Отворено
общество“ – град София във връзка с
обявените програмни схеми за
безвъзмездна финансова помощ
BG051PO001-4.1.05 „Образователна
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” и
BG051PO001-4.1.06 “Реинтеграция на отпаднали ученици в
образователната система”. Семинарът беше открит на 09.12.2011 г. в 14.00 ч.
В него се включиха 56 участници, сред които учители и директори от
училища, включително и такива, участващи в тригодишната програма на
ЦМЕДТ „Амалипе“ за намаляване степента на отпадналите ромски
ученици, представители на НПО, Регионални координатори на училища,
работещи по споменатата програма. Акцент на семинара беше представяне
на Структурните фондове, ОП „Развитие на човешките ресурси“ финансиращи, изпълнителни и контролиращи органи на програмата,
бюджет на двете програмни оси, срокове за кандидатстване, условия за
кандидатстване, допустими и недопустими дейности и разходи,
предшестващи дейности, обосновка, индикатори. Много важен момент от
обучението беше поставянето на точна дефиниция на отпаднал ученик.
Повдигнат беше и въпросът за целевите групи по повод на операцията за
образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.
Глория Костова от „Отдел за закрила на детето“ – град Разград проведе
практическо занятие - работа по групи с участниците за дефиниране на
проблеми в училищата, идентифициране на причини и последствия от
тяхното нерешаване и търсене на решения, които да залегнат в идеи за
бъдещи проекти. Водещата обучението Теодора Крумова – зам. председател
на ЦМЕДТ „Амалипе“ се спря подробно на Формуляра за кандидатстване и
разясни отделните дейности, които могат да бъдат заложени в подготвяните
предложения за проекти. Тя съдейства на участниците да дефинират
категориите на предвидените дейности и разходи . Специално внимание бе
отделено на отделните пера в графа бюджет и формулировката и
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разграничаването на разходите, които попадат в всяко едно
тях. Гост на семинара бе и Ваня Григорова от „Отворено
общество“ – град София, която представи проект ПЛАТФОРМА и
възможностите училища, общини и НПО да получат безплатни консултации
при подготовката на проекти, насочени към интеграция на ромите.
МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА ЗАЕТОСТ
СРЕД РОМИТЕ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев,
заместник-министъра на труда Деяна Костадинова, Валтер Волф и Кирил
Киряков - експерти в ГД „Заетост, социални въпроси и социално

включване” на Европейската комисия, представители на неправителствени
организации и експерти в сферата на заетостта от България, Македония и
Гърция дискутираха как да бъдат повишени нивата на заетост и социално
включване на младите хора от ромската общност в селските райони. Това
стана на Встъпителна среща (kick-offmeeting) по проект „Насърчаване на
социалното включване на младите хора в маргинализирани групи на
ромската общност в селските райони”. Проектът е подкрепен от програма
ПРОГРЕС на Европейската комисия и ще бъде изпълняван от Център
„Амалипе” в България, Националния ромски център – Куманово в
Македония и Лига про Еуропа в Румъния. Срещата се проведе на 1 и 2
декември в гр. София. Ромите в селските райони са най-уязвимата от
бедност и изключване група и ние разчитаме, че Амалипе и неговите
партньори ще намерят подходящите дейности за повишаване на нивата на
социално включване и заетост именно сред тази група. Затова Програма
ПРОГРЕС и ГД „Заетост” на Европейската комисия възлагат големи
надежди на този пилотен проект и ще го подкрепят с всички средства,
подчерта в приветствието си Валтер Волф. Той посочи, че развитието на
селските райони не бива да се възприема само като развитие на земеделието.
То включва също така развитие на подходящи социални услуги, по-добро
образование и квалификация, така че младите хора от тези региони да могат
да се реализират по най-добрия начин, където и да изберат да живеят – на
националния и дори на европейския пазар. Валтер Волф наблегна на
проблема със силните анти-ромски нагласи сред администрацията и
препоръча да се насочат усилия за преодоляването им. Министърът на
еврофондовете Томислав Дончев посочи, че е необходимо Националната
стратегия за интеграция на ромите, която се изработва понастоящем, не само
да съдържа добри цели и мерки, но също така и да предвижда ресурси за
изпълнението им. От особена важност за самото изпълнение ще бъдат
нивата на обществена подкрепа и в това отношение имаме сериозен
проблем. Голяма част от българското общество е индиферентно, а често – и
враждебно към интеграционните мерки, докато на нас ни трябва активна
подкрепа. Затова съвместна задача на всички нас е да убеждаваме не само, че
интеграцията няма алтернатива, но и че тя е необходима за прогреса на
България. Прогресът и развитието са свързани не само с инвестициите в
малки и средни предприятия, но и с ромската интеграция, подчерта Дончев.
Той посочи също така, че ромите не са обект на интеграция, а активен
участник в процеса. Успешните неправителствени организации са един от
елементите на това участие, необходими са мерки за да се развият и другите
му елементи. Младежката безработица е един от най-острите проблеми в
целия Европейски съюз, а младите роми са още по уязвими, посочи в
приветствието си заместник-министърът на труда и социалната политика
Деяна Костадинова. Тя изброи мерките, които Агенцията по заетостта
предприема за повишаването на нивата на заетост в ромска общност (напр.
ромските трудови медиатори, предстоящото назначаване на 100 трудови
посредници, работещи основно с роми и др.), като подчерта, че все още са
необходими нови мерки, които да доведат до системен модел. В тази връзка
МТСП ще разчита на експертизата на неправителствените организации и ще
съдейства за изпълнението на пилотния проект на Амалипе. Кирил Киряков,
координатор на екипа за България на ГД „Заетост” на Европейската комисия
поздрави Център Амалипе за това че успява проактивно да открива найнаболелите проблеми и да предлага иновативни решения. Той наблегна на
възможностите, които европейските фондове предоставят: и през този
период съществуват множество таргетиращи ромите операции (обявени

най-вече поради активността на ромските организации), а през
новия период тези възможности ще се увеличат многократно.
Европейската комисия поставя наличието на Национална ромска стратегия
като предварително условия (ex-anteconditionality) пред всяко правителство,
което иска да използва каквито и да е средства от Европейския социален
фонд. Освен това се предлага минимум 20 % от средствата по фонда да бъдат
използвани за социално включване. Подходът ЛИДЕР, свързан с
активизирането на местни общности ще бъде пренесен и в програмите,
финансирани от Европейския социален фонд, поясни Киряков. Всичко това
дава реални шансове за сериозно финансиране на политиката за интеграция
на ромите. В частност – ако настоящия пилотен проект намери модел за
повишаване на нивата на заетост и социално включване на ромите в
селските райони, този модел ще може да бъде финансиран през новия
програмен период. Председателят на Център „Амалипе” Деян Колев посочи,
че избирайки като целева група ромските младежи от селските региони
партньорите по проекта са наясно, че им предстои тежка работа, изпълнена с
предизвикателства. До този момент по отношение на ромската интеграция
имаме успешни модели за подобряване на достъпа до образование и
здравеопазване, но заетостта остава сериозно предизвикателство и
успешните практики там са твърде оскъдни. Моделът, който ще изградим и
проверим е свързан с активизирането на ресурсите на ромската общност и
изграждане на партньорство с местните институции и бизнес, за да бъде
разработен цялостен план за развитието на съответната община. Моделът
ще включва създаването на центрове за развитие на общността като форма за
повишаване на самоорганизацията на младите хора, както и изработването
на общински планове за социално включване с конкретни икономически
решения, поясни Колев. В последвалите дискусии Юлия Григорова (член на
Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони)
представи процеса на създаване на Местни инициативни групи по подхода
ЛИДЕР съществуващите в момента пречки, които възпрепятстват
включването на роми в Местните инициативни групи. Тя набеляза
конкретни стъпки за преодоляване на тези пречки и изрази убеденост, че в
пилотните общини, избрани по настоящия проект ромската общност ще
бъде активизирана така че да се възползва от Програмата за развитие на
селските райони.
Целия материал е достъпен на адрес:
http://www.amalipe.com/index.php?n
av=news&lang=1&currentpage=2
ЕКИПНА СРЕЩА НА ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ В С. КМЕТОВЦИ
На 5 и 6 декември в китното габровско селце Кметовци се проведе екипна
среща на служителите на Център Амалипе. Целта на двудневното събиране
бе стратегическо планиране на дейността на Центъра , синхронизиране на
усилията по общи проблеми и разискване на трудностите, срещани по пътя
на тяхното решаване. „Какви са причините да работиш в Амалипе?” На този
въпрос трябваше да отговори всеки от участниците в началото на срещата.
Освен служителите на организацията във Велико Търново към събитието от
четирите краища на страната се присъединиха и образователните
регионални координатори по проект „Намаляване на отпадането на
ромските ученици”. Цвета Антонова, Йонка Данова, Нели Николова и
Павлина Колева разясниха предизвикателствата, които срещат в тяхната
работа. Презентация по проекта представи и координиращият екип по
проекта в старата столица: Таня Ванова и Светлана Бояджиева. Дейностите
по проект „Общностен мониторинг и достъп до здравни услуги”
представиха Габриела Данаилова, Таня Андреева, Анка Андреева и
Валентин Ангелов. Същият екип представи и дейностите по проект К5
„Превенция на туберкулоза” Момчил Баев – програмен координатор по
Компонент 7 (К7) - „Превенция на ХИВ/СПИН” разясни дейностите по
ръководения от него проект на своите колеги. Силвия Боянова и Атанас
Стоянов представиха случилото се до момента по проект „Насърчаване на
теренната работа сред традиционни и маргинализирани групи в ромската
общност”. Бяха разисквани и програма „Спешен фонд”, както и проект „Да
докоснем недосегаемите, борейки се със старите и новите анти-ромски
стереотипи”, представени съответно от Стефка Благоева и Гергана
Даскалова. Дискусиите бяха
р ъ ко в од е н и о т Д е я н Ко л е в –
председател и Теодора Крумова – зам.председател на Център Амалипе. „Ние
не просто работим по различни
проекти: за да има реален ефект от това,
което правим ние трябва да имаме
поглед върху цялостната картина, ето
защо синхронизацията между
дейностите ни е важна”, подчерта по
време на срещата г-н Колев.
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АКТУАЛИЗИРАН Е СПИСЪКЪТ НА ЗАЩИТЕНИТЕ
УЧИЛИЩА
близо 170 хил. лв. за включените нови училища за периода до края на т. г. ще
бъде осигурено чрез преструктуриране на разходите по бюджета на МОМН.
Средствата за следващата година са предвидени с проекта за бюджет за 2012
г. Решение N 848 от 24 ноември 2011 г. за приемане на актуализиран Списък
на защитените училище може да видите тук : http://www.government.bg/
ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛИ ПО СЕКСУАЛНО И
РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ СЕ ПРОВЕДЕ В АНКАРА
Броят на ново-диагностицирани с ХИВ в ИЕЦА нарасна с 250%, каза проф.
Томрис Тюрмен (Tomris Turmen) - председател на Международния център по
децата - МЦД (International Children's Center). Тя сподели тази информация
по време на курс обучение на обучаващи, които предоставят комплексни
услуги по сексуално и репродуктивно здраве за най-рисковите юноши и
млади хора, който се състоя в МЦД в университета Билкент в Анкара,
Турция от 8 до 14 декември 2011 г. Център "Амалипе" е беше представляван
от Момчил Баев, който работи по
въпро сите на сексуалното и
репродуктивно здраве (СР З),
качеството на предоставяне на услуги за
млади хора в най-голям риск (MARYP)
и юноши. Останалите участници бяха
социални работници, лекари, психолози
и доставчици на услуги в областта на
СРЗ от Турция, Албания, Македония,
Молдова и Грузия. Регионалният офис
на Фонда за население на ООН за
Източна Европа и Централна Азия и
Международният център по децата в
Анкара си сътрудничат по дългосрочна стратегия за обучение в сферата на
младежта. Координатор на курса на обучение е д-р Айшегюл Есин (Aysegul
Esin) - специалист по общественото здраве и съветник за изследвания в
областта на репродуктивно здравеопазване в МЦД. Дългосрочната
стратегия за обучение по сексуално и репродуктивно здраве (СРЗ) и услуги
за най-рисковите юноши (MARA) и младите хора (MARYP) е фокусирана
върху изграждането на капацитета на националните партньори в цялостно
СРЗ и адресиране на нуждите в сферата на СРЗ на най-рисковите юноши и
младежи, създаване на систематичен подход в обучението по СРЗ за найрисковите юноши и младежи, създаване на стандарти за качество за региона
на ИЕЦА на услуги в сферата на СРЗ за най-рисковите подрастващи и
младежи; създаване на стандарти за компетентност за обучители; оценка и
сертифициране на обучители, както и мониторинг и оценка на резултатите
от обучението и въздействие. Целта на обучението за обучители за цялостно
СРЗ на най-рисковите юноши и младежи е за обучители, които да бъдат в
състояние да изградят професионални умения на националните партньори
за предоставяне на качествени услуги на целевите популации, съгласно
признати стандарти и за разпространение на знания региона. Някои от
темите, които обучаващите се преминаха касаеха епидемиологичните
методи и данни, специфични за младежко здраве - качествените и
количествените изследвания, разработване на стандарти за услуги в сферата
на СРЗ, проблеми при управлението на ХИВ и други сексуално предавани
болести сред младите хора в риск, оценка на достъпа и качеството на
услугите за младежи в риск. Водещи обучители бяха опитните
професионалисти д-р Греъм Нилсън (Graham Neilsen), Тайланд, д-р Евърт
Кетинг (Evert Ketting), консултант, старши изследовател, Pre Communicatie,
Холандия, и гост-обучители бяха проф. Дилек Аслан, Университетът
Хаджетепе (Hacettepe University), Турция, г-н Адем Аркадаш (Adem
Arkadas), Програма за правата на детето и застъпничество в Международен
център по децата. В последния ден на обучението друга съществена част от
учебната програма бяха две посещения на терен - Център за превенция и
изследване на СПИН в университетската болница на Университетът
Хаджетепе (Hacettepe) в Анкара и в болница за кожни болести и сексуално
предавани инфекции. Проф. Серхат
Юнал (Serhat Unal), който е директор на
отделението по инфекциозни
заболявания в университета Хаджетепе
сподели интересна информация, която
шокира аудиторията. На първо място
той говори за недалечната 1985 година,
когато първият ХИВ-позитивен е
регистриран в Анталия. От тогава в
много случаи изследването за ХИВ
става задължително. Преди операция,
по време на бременност, преди

задължителната военна служба всеки трябва да премине тест за
ХИВ. От 1986 г. в Турция на антиретровирусна терапия (АРТ) се
предлага и безплатно за пациентите, казва проф. Юнал. Той припомня,
че още през 1992 година, той е бил единственият лекар, обучен в HIV
мениджмънт, той току-що се бил завърнал от Харвардския университет
същата година и започнал работа в първия център за лечение и грижи на
ХИВ в Турция. Днес има около 20 центъра, които наблюдават пациентите в
Турция. Проф. Юнал разкри, че турското правителство през следващите три
месеца ще публикува Национално ръководство за лечение на ХИВ, като той
сподели, че Турция следва световните и американски тенденция да започне
АРТ на ниво на CD4 клетките 350 до 500, а не 200, както е някои места в
региона сега. Не само лечение е по световни стандарти в тази болница на
университета. Изглежда, че поверителността на пациентите е много важен и
уважаван въпрос в тази традиционен и до голяма степен религиозна страна.
Само трима лекари в цялата болница биха узнали, ако някой е ХИВпозитивен. Когато пациентите идват, те никога не произнася думата "ХИВ",
те говорят за него като за "странната болест", ХИВ / СПИН е все още силно
заклеймен от традициите и религията. Повечето хора все още вярват, че ХИВ
е болест на хомосексуалистите и проституиращи. През 1993 е създадено
Общество за превенция на СПИН в Турция, защото "HIV не е само
медицински проблем, той е социална реалност и ние трябва да се грижим за
пациента като цяло", каза проф. Юнал и добави, че те са създали специално
звено за грижи в рамките на болницата, за да се справят с опортюнистични
състояния и заболявания на ХИВ-позитивни пациенти. Така например
всеки, новодиагностициран се вижда от психиатър, за да се помогне на
пациентите да разберат диагнозата или всяка пациентка е преглеждана от
гинеколог. Хаджетепе е един от най-големите частни университети в
страната, който привлича студенти от цялата страна. Въпреки това Проф.
Юнал ни уверява, че 99% от тях нямат представа какво е секс, какво е СПИ,
какво е връзка или контрол на бременността. Идеята на сексуално и
репродуктивно здравно образование би била революция за Турция, но проф.
Юнал споделя, че много негови колеги - професори и лекари, чиито синове
учат в Хаджетепе му се обаждат и го молят да учи синовете им за "онези
неща". Но той не може да направи това за студентите от женски пол...
Професорът сподели, че следвайки примера на Хаджетепе други пет
университета са създали специални звена или центрове, които се занимават
конкретно с ХИВ. Около 85% от населението е в рамките на системата на
здравно осигуряване и около 12% е под специална система, наречена "Зелена
карта" за неосигурените и социално слаби хора. Според проф. Юнал 5000
ХИВ позитивни пациенти са регистрирани в Турция, 1000 от тях вече не са
сред живите. Около 1700 от целия брой са на терапия, а броят на децата,
живеещи с ХИВ е около 100. След посещението в университета Хаджетепе
групата се отправи към болница за кожни болести и сексуално предавани
инфекции, която също се намира в Анкара в един от най-маргинализираните
квартали, където живеят много проституиращи жени. Д-р Нермин Перчин
(Nermin Percin) беше домакин на
групата и тя сподели как системата на
клиниката работи с проституиращи.
Болницата осигурява лечение (на HIV и
други сексуално предавани инфекции),
грижи, превенция и ваксинация за
своите пациенти. Има 40 официално
регистрирани секс-работнички в
Анкара. Всички те се са задължени от
закона да посещават клиниката два пъти
седмично за генитални прегледи и да си
правят тест за ХИВ на всеки три месеца.
Всички услуги в клиниката,
включително изследване и лечение се
покрива от държавния бюджет, независимо здравно-осигурителния статус
на пациентите. Турция има специален закон за първично ниво на здравни
грижи с държавен бюджет за това. Всички пациенти, които имат
положителен тест за ХИВ биват насочени към университетска болница за
специални грижи. Въпреки това, целият персонал в клиниката е обучен в
консултиране по проблемите на ХИВ, което е съществено важна услуга за
всеки новодиагностициран пациент в процеса на разбиране на новото
здравословно състояние. Д-р Перчин казва, че клиниката се посещава от 5060 души на ден за консултиране. Около 50 са транссексуалните пациенти,
които са регистрирани в клиниката. Част от проституиращите жени (FSW) в
Анкара са регистрирани и законът обвързва разрешението за предлагане на
секс услуги с придържането на пациента към лечение и скрийнинг на СПИ.
С други думи, ако проституираща жена не се придържа към предписаното
лечение на СПИ (когато е необходимо) и не преминава редовен скрийнинг на
СПИ, тя губи разрешителното си да бъде секс-работник. Според
официалната статистика Турция има сравнително ниско разпространение на
ХИВ в сравнение с други страни в региона на ИЕЦА (EECA). Общият брой
на населението на Турция е около 70 милиона души.
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които ще бъдат поети от Здравната каса. Всичко това е
възможно чрез реализирането на проект на община Дупница,
финансиран от Световната банка на стойност 18 000 000 лв., съобщи зам.
кметът по евроинтеграция Красимир Георгиев. В центъра, който ще се
помещава в бившите помещения на физиотерапията, на последния етаж
на сградата на ДКЦ-1, освен канцеларии ще има и кабинети по
рехабилитация и стоматология. (източник: в-к Струма)

новорегистрираните ХИВ-позитивни през тази година са
млади хора на възраст 17-29 години. За сравнение, през 2010 г.
младите хора в тази възрастова група са 55% от новорегистрираните
ХИВ-позитивни лица. През 2011 г. увеличение от 14% на
новорегистрираните ХИВ-позитивни лица във възрастова група 30-49
години е очевидно, в статистиката. През отчетния период 6 бременни
жени са били регистрирани като носители на вируса и 2 ХИВ-позитивни
деца са родени от ХИВ-позитивни майки. От жизнено значение за всички
бременни жени е да се изследват за ХИВ в първия и третия триместър на
бременността, за да се определи техният статут. Министерство на
здравеопазването осигурява безплатна антиретровирусна профилактика
за предотвратяване трансмисията на вируса от ХИВ-позитивни майка на
детето й. Такава навременна и качествена профилактика помага на
новороденото да остане с отрицателен ХИВ статус в над 98% от случаите.
Според пътя на предаване на инфекцията тази година отново
идентифицираме две особено уязвими групи - приблизително 34% (56
лица) от новорегистрираните през 2011 г. са инжекционно
употребяващите наркотици, и 26% (43 лица) са мъже, които правят секс с
мъже. Докато в групата на хората, които използват интервенозно
наркотици не се наблюдават значителни промени, в гей общността
увеличението е с повече от 6%. Приблизително 60% от новите случаи на
ХИВ са открити в Кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и
изследване за СПИН (КАБКИС) и неправителствените организации подполучатели на средства от Глобалния фонд за борба срещу СПИН,
туберкулоза и малария (ГФ). Данните показват, че до края на октомври
2011 г. общо на 59 837 души са преминали през КАБКИС или
неправителствени организации под-получатели на средства от ГФ. Над
60% от тях са млади хора на възраст до 29 години. По време на
посещението им в КАБКИС над 70% съобщават, че са имали рисково
сексуално поведение. Повечето от ХИВ-позитивни лица, регистрирани
през 2011 г. са в София - 72 души и региона на Пловдив - 27 души, Варна 12 души и Пазарджик - 11 души. Министерство на здравеопазването
осигурява лечение на пациенти с ХИВ / СПИН в България. Съвременна
антиретровирусна терапия (АРТ) е на разположение на всеки, който се
нуждае от лечение и официално тя се предлага в 5 здравни сектора за
скрийнинг и лечение на ХИВ в страната, които са разположени в
клиниката за инфекциозни болести в София, Пловдив, Варна, Плевен и
Стара Загора. По някаква причина, центърът в Плевен отказва да
обслужва, лекува и наблюдава ХИВ-позитивни пациенти и персонала ги
отклонява към другите центрове в страната. Към 31 октомври, 2011 г.
броят на хората, живеещи с ХИВ / СПИН, които се наблюдават и
получават медицински услуги е 705. 432 души от тях получават
антиретровирусна терапия. Данните показват, че 70% от
новорегистрираните през последните 5 години се регистрират в
секторите за лечение в първите 3 месеца след установяването на ХИВ
статуса. АРТ се осигурява от Министерството на здравеопазването, и
през 2011 г. е доставило общо 21 медикамента на стойност 7.9 милиона
лева. За да се гарантира непрекъснатост на лечението, с финансиране от
Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария,
Министерство на здравеопазването е създало резерв от лекарства на
стойност около 1 млн. лв.. Като голямо постижение на прилагането на
АРТ можем да посочим удължаване на живота на пациентите. Данните
показват, че близо 70% от хората, които са започнали терапия преди 10
години все още продължават лечението си. Благодарение на АРТ сега
наблюдаваме подобряване на имунния статус на пациентите, което е
предпоставка за подобряване на качеството на живот на хората, живеещи
с ХИВ и вторична превенция на предаването на вируса. В град Велико
Търново Кабинетът за анонимно и безплатно консултиране и изследване
за СПИН (КАБКИС) работи в продължение на 8 години и от началото на
2011 г. до 29-ти ноември 1597 лица са се изследвани за ХИВ. 932 са мъже и
665 жени. Възрастовата картина показва, че хората са от 15 до 82 години.
През същия период са регистрирани двама ХИВ-позитивни в област
Велико Търново, а 24 са получили диагноза сифилис. Данните за
разпространението на ХИВ инфекцията в световен мащаб все още са
тревожни. Според последните изчисления на UNAIDS (Програмата на
ООН за ХИВ/СПИН), в края на 2010 г. 33.3 милиона души, живеят с ХИВ
и между 25-33 милиона души са починали от болести, свързани с ХИВ
инфекцията. Всеки ден имунодефицитният вирус инфектира около 7100
души. Най-бързо развиващата се епидемия е в Източна Европа,
Централна Азия и Северна Африка. В световен мащаб 26% от заразени
лица са момичета на възраст 15-24 години - вирусът на СПИН е основната
причина за смъртта на много млади жени в репродуктивна възраст. 250% е
увеличението на наскоро диагностицирани с ХИВ в Източна Европа и
Централна Азия (EECA).

БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА НЕ ДЪЛЖАТ ЗДРАВНИ ВНОСКИ
Близо 800 000 сънародници зад граница се освобождават от дълга си с
декларация Българските граждани, които са напуснали страната могат да
се освободят от плащането на здравноосигурителни вноски у нас и за
стари периоди, ако не са живели по това време в България. Това гласи
промяна в Закона за здравното осигуряване, която беше гласувана с
бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г. Досега
законът позволяваше освобождаването да става само за периоди напред
във времето. На практика новите разпоредби облекчават българите, които
живеят предимно в чужбина, но все още се водят задължени към
здравната система в страната. С промените хората, които са напуснали
България преди 31 декември 2011 г. и не са уведомили за това
предварително НАП, ще могат да го направят в срок до 31 декември 2012
г. За да стане това, те трябва да подадат заявление и декларация по
образец в териториалната дирекция на НАП по постоянния адрес в
България. Най-лесният и бърз начин това да стане е документите да бъдат
изпратени по пощата. Промяната в закона влиза в сила от началото на 2012
г. Допълнителна информация за реда за освобождаване от задължението
за плащане на здравни вноски, необходимите документи и попълването
на декларацията може да се получи от Информационния център на НАП
на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна.
Българите, пребиваващи в чужбина могат да зададат въпросите си и чрез
електронната поща на адрес infocenter@nra.bg
ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2012
Сливанията на държавните лечебни заведения ще бъде приоритет за
държавната политика в здравния сектор през следващата 2012 година. От
МЗ готвят промените така, че за всяка област в страната да има
максимален брой специализирани и многопрофилни болници, в рамките
на които НЗОК ще може да сключва договори или да използват ресурси от
държавния бюджет. По този начин държавата въвежда конкурентния
принцип между болниците, които ще трябва да се състезават в борба за
договор със здравната каса.
ПРОДЪЛЖАВАМЕ БОРБАТА С ТУБЕРКУЛОЗАТА
На 21.12.2011г. в рамките на Компонент 5 по програмата „Укрепване на
Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в
България”, реализиран от Център Амалипе на територията на обл. Велико
Търново от 10:00 часа в село Камен ще се проведе здравна кампания за
белодробни заболявания от медицински представители на
Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични
заболявания „д-р Трейман” ЕОД и от сътрудниците на терен на Център
„Амалипе” гр. Велико Търново.
БРОЯТ НА ХИВ-ПОЗИТИВНИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ
НАРАСТВА ВСЯКА ГОДИНА
Двама нови ХИВ-позитивни пациенти са регистрирани през тази година в
област Велико Търново. Броят на регистрираните ХИВ-позитивни хора в
България е нараснал до 1438 от началото на годината до 13 ноември. На 30
ноември Министерството на здравеопазването издаде годишните данни
за разпространението на ХИВ инфекцията в България. Според
националната програма за превенция и контрол на ХИВ / СПИН на
Министерство на здравеопазването броят на новорегистрираните ХИВпозитивни от началото на 2011 г. е 166 души - 135 от тях са мъже и 31 са
жени, т.е. броят на новорегистрираните мъже е почти 4 пъти по-голям от
броя на новодиагностицираните жени. Анализ на данните по възрастови
групи показва, че инфектираните са в много широк възрастов диапазон между 17 и 80 години. За сравнение, най-ниската възрастова граница през
2010 г. беше критично намаляла до 15 години. Тази година за първи път
тенденцията показва намаляване на броя на инфектирани млади хора на
възраст до 29 години. Данните показват, че 38% (или 63 лица) от

стр. 8 от 8
Продължение от стр. 1

ФОКУС

„БЪДИ ИНФОРМИРАН, ЗА ДА НЕ СИ ХИВ
ИНФЕКТИРАН!” Център АМАЛИПЕ отбеляза Световния
Ден за Борба црещу СПИН
гр. Бяла Слатина съвместно с РЗИ – Враца проведе на 01.12.2011 г. в
бившата поликлиника към МБАЛ – гр. Бяла Слатина безплатно изследване
за ХИВ/ СПИН. Проведена бе и кампания информираща местната общност
за същността на безплатните експресни тестове Тестовете са безплатни и
напълно анонимни. По време на кампанията бяха раздавани и рекламни
материали. Кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване
бе посетен от 17 души. Здравните работници споделиха, че предишни години
едва 2-3 души са посещавали в този ден кабинета и благодариха на
активистите от Центъра за развитие на общността за проведената
разяснителна кампания . През целият ден в двора на МОБАЛ, в центъра на
града и в ромския квартал, доброволци раздаваха презервативи, брошури и
календарчета. Центъра за развитие на общността, гр.Етрополе със
съдействието на Отдел Закрила на детето, към ДСП – Етрополе, проведе
масирана кампания . През целия ден в града и в ромските квартали се
раздаваха презервативи и брошури. Вечерта от 19.00 до 20.30 ч. Кампанията
продължи със здравна беседа, проведена в СОУ «Христо Ясенов».
Модераторите от Центъра в гр. Камено на този ден проведоха среща с
младежи на възраст от 14 до 18 години, с цел разясняването на начините на
заразяване със СПИН. Бе прожектиран и филма «Ти гониш», насочен към
превенция на СПИН. Филма е носител на няколко международни награди. В
град Нови Пазар, Центъра за развитие на общността стана инициатор на
провеждането на здравна беседа с ученици от ОУ « Н.Й. Вапцаров « с
ученици от 8 клас на училището и с ученици от Помощното училище в
града. През деня се раздаваха презервативи и брошури в града, осигурени от
РЗИ - Шумен. А в град Пещера събитието беше отбелязано на 2 декември, но
въпреки това се радваше на голям интерес от страна на жителите на града. От
10:30 беше изнесена лекция на тема ,,Да бъдем съпричастни със жертвите от
СПИН". По-късно в залата на Община Пещера бе открита изложба, на която
бяха представени рисунки на учениците от града.През целия ден в града
работеше и КАБКИС - подвижния кабинет за безплатно и анонимно
изследване за ХИВ и СПИН.

УЧИЛИЩЕ
ШАРЕН СВЯТ В СОУ "ИВАН ВАЗОВ",
ГР.ВЪРШЕЦ
В духа на вече витаещото във
въздуха празнично настроение учениците от
СОУ „Иван Вазов” украсиха новия корпус на
училището със свои творби от изложбата
„Шарен свят”. Децата работиха упорито и с
желание под ръководството на класните си
ръководителки от 1-ви до 4-ти клас. Така се
реализираха техните мечти за създаване на
„Планета на добротата”, „Дъжд от шарени
балони”, наградата „Справям се отлично”,
„Празнуваме заедно”, „Аз съм толерантен”.
Цялото училище грее, осветено от мигащите
лампички и ярката Коледна звезда, приканваща
ни да отворим сърцата си за любов, доброта и милосърдие. Посланията на
детските творби носят в себе си желанието за създаване на един по-добър
свят, където няма бедни, изоставени, гладуващи, забравени…
ЮБИЛЕЙ НА ОУ " Н.Й. ВАПЦАРОВ", ГР.НОВИ ПАЗАР

В препълнената зала на НЧ "Христо Ботев" –гр. Нови Пазар, цялата
украсена с разноцветни балони, на 7 декември ОУ " Н.Й. Вапцаров"
отпразнува своя 50 годишен юбилей. Оживление цареше още от рано в
двора на училището. Училището посрещна свои скъпи гости между които
кмета на общината, бивши и настоящи възпитаници и учители. Най-топло
посрешнати бяха малките гости от училищата от гр. Върбица, с. Дибич и
гр.Смядово. Децата осъществиха своята среща благодарение на Проект
„Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище” на ЦМЕДТ
„Амалипе” по който са партньори. Не може да се изкаже с думи
неописуемото чувство, което бе завладяло гости и домакини. Последва
страхотна програма. Много овации събраха както изпълненията на
домакините, така и гостуващите им приятелчета. Песени-поздрави и

УЧИЛИЩЕ
завладяващи танци от гр.
Върбица, гр. Смядово
получиха за подарък
юбилярите. А ето как се обърнаха към
своите приятели децата от Дибич: Тук
сме, защото вие сте с нас! Тук сме,
защото ни подадохте ръка! Тук сме,
защото разтворихте сърцата си за нас!
С благодарно ст и поклон Ви
поднасяме нашия поздрав! Ето ни
пред вас, деца с различни имена с
различно изглеждащи лица... Едни с руси къдрици други с черни очици
трети с щръкнали уши четвърти – с непослушни ръчици!Но всички сме
деца – деца на нашата земя. И може да изглеждаме различни на вид на ръст,
и облекло, но в гърдите ни туптят едни и същи – детските сърца!
"Многая лета" прозвуча на фона на впечатляващо светлинно шоу, с което
програмата приключи. Разделиха се..., но не бяха тъжни, защото това е
само първата от многото срещи, които им предстоят.
КОЛЕДНО НАСТРОЕНИЕ В ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”,
С. СМОЛЯНОВЦИ

На 23.12.2011г. ОУ "Васил Левски", с. Смоляновци проведе своето
традиционно коледно тържество. Водеща роля в него взеха децата от
начална степен.Те изиграха сценка, която показа традициите на Бъдни
вечер и Коледа.Различното и интересното в нея бяха гостите от Турция,
Русия, Кошарник махала, Румъния, Америка.Това бяха ученици от начална
степен, облечени в традициони за страната, която представят дрехи.Те
казваха стихотворения на чужди езици, пяха песни, които да представят
страната, от която "идват".По този начин учениците показаха, че трябва да
бъдем гостоприемен и толерантен народ, че на българската трапеза всеки е
добре дошъл. Друга важна част от нашето коледно тържество бяха и
наградите за проведените два конкурса в училището - конкурс за найхубаво украсена елха в двора на училището и конкурс за коленда и
новогодишна картичка или рисунка.Учениците, които се класираха на 1во, 2-ро и 3-то място получиха грамоти и различни предметни награди. За
финал на тържеството, след като се почерпиха с вкусни пасти и сок, децата
си спретнаха малка дискотека с много песни, танци и хора!
„НЕКА ТАЗИ ГОДИНА СБЪДНЕ ВСИЧКИ ЖЕЛАНИЯ И МЕЧТИ!
НЕКА ТЯ БЪДЕ ИЗПЪЛНЕНА С МНОГО ОБИЧ И ДОБРОТА”!
В навечерието на Коледа, из цялата страна, училища включени в
програмата „Намаляване отпадането на ромски деца от училище” през
учебната 2011-2012г., самостоятелно или заедно с екипът на училища от
района си, представиха училищни програми по повод коледните и
новогодишни празници. Възстановки, разказване на легенди, изпълнение
на песни, ритмични танци, украсяване на коледни елхи, изложби на
рисунки, изработване на коледни картички, стихотворения, конкурси и
др... Училища са част от тригодишната програма за намаляване отпадането
на ромските деца от училище, реализирана понастоящем в 90 училища от
Център „Амалипе” и Фондация
„Америка за България”. Тържествата
бяха проведени в училищните или
читалищни зали в над 35 училища из
цялата страна. Гостите бяха предварително поканени с ръчно изработени
картички, посрещнати с много
старателно подготвените детски
изяви, домашни ястия и пренесени в
магията на коледните емоции...

